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Az Árnyak újság a Berkano Wicca Tradíció
magazinja, 1998. óta létezik.
Elsősorban olyan útkeresőknek szól, akik
értik és részesei a Nagy Misztériumnak; de
arra törekszünk, hogy írásai érthetőek
legyenek azok számára is, akik még csak
most indulnak el az úton. A magazin teljes
mértékben támogatja a Berkano Tradíció
célkitűzéseit:
– elérhetővé tenni a tradicionális Wicca
vallást minden érdeklődő számára;
– hiteles és pontos tájékoztatást adni a
Wicca és az ezoterika mibenlétéről;
– segítséget nyújtani minden útkeresőnek;
és
mindenkinek,
akinek
céljai
megegyeznek a mieinkkel;
– összefogni az ezekkel a célokkal
egyetértő és együttműködni kívánó
egyéneket és coveneket, és fejlődésükhöz
minden segítséget megadni.
***
A cikkek szabadon felhasználhatóak,
amennyiben pontos linkkel, a Berkano
Wicca Tradíció és a szerző megjelölésével
kerülnek bemutatásra.
***
Észrevételed van? Szeretnél cikkíró lenni?
Nem szeretnél írni, de van ötleted miről
írjunk? Van téma amiről szívesen
olvasnál?
Van olyan versed, okkult témájú irodalmi
alkotásod amit szeretnél megjelentetni?
Vannak
rajzaid,
képeid,
fotóid,
fotómanipulációid amiket szívesen viszont
látnál az újságban?
Ha bármelyik kérdésre „IGEN” a válasz
keress bátran a
foszerk@arnyakmagazin.hu
e-mail címen.
Köszönöm, hogy segíted a munkánkat!
Augusztus est cikkleadási határidő:
Július 18.
http://www.berkano.hu

Kedves Olvasó!
Nyárközép, a leghosszabb nappal ünnepe. A fény
kiteljesedett, tombol a nyár. Ez az a hónap, amikor a
sokszínűséget is ünnepeljük, hiszen június a Pride hónapja. A
szabadság emberi jog, a szerelem pedig szerelem. A
boldogság mindenkié.
A Berkano Wicca Tradíció már a kezdetek kezdetétől egyik
célkitűzésének tekintette a tolerancia és a békés egymás
mellett élés elősegítését. A Berkano egyik alapítója, Saddie
LaMort már 2004-ben leszbikus esküvőt celebrált Kárpáthy
Lilly-vel, ahol az egyik fél trasz nő volt. Nem csak azért
tartjuk fontosnak az elfogadást, mert a tagjaink, ismerőseink
vagy családtagjaink között vannak az LGBTQ+ közösségbe
tartozó emberek. Azért fontos ez, mert mindenki szabadnak
születik. Jelenleg a homofób propaganda, a kirekesztő és
megalázó törvények mindegyike ezen csoportot próbálja
korlátozni. Nem lehet a másság miatt büntetni, fenyegetni,
megítélni, elítélni embereket. Sokan a téves információk és a
félelem miatt fordulnak ellenük, pedig ők semmi mást nem
tesznek, csak próbálnak ugyanolyan jogokhoz jutni, mint
ciszhet embertársaik. Az identitás és szexuális orientáció
nem választás kérdése, velünk születik.
Ha az Istennő szavaira gondolunk: „A szerelem minden
cselekedete az én rituálém.” Tény, hogy Gerald Gardner
többek állítása szerint is homofób volt, ám sajnos az 1950-es
években ez egy elterjedt dolognak számított. Azóta viszont
változott a helyzet és egyre több pogány és Wicca közösség
áll ki az elnyomottak mellett. A spirituális fejlődést főleg
nem lehet nemhez, szexuális beállítottsághoz vagy
identitáshoz kötni – mindannyian az istenek gyermekei
vagyunk. Ők nem tesznek különbséget köztünk és, mint
minden jó szülő, nem akarnak megváltoztatni minket.
Őszintén remélem, hogy hamarosan egy olyan világban
élhetünk ahol a tolerancia lesz elfogadott és a kirekesztés
büntetendő.

Sophie LaMort
Főszerkesztő
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Mágia és tudomány
Írta és kép: Saddie LaMort

Korunk egyik átka, hogy időről időre megjelenik egy-egy olyan téma, amely megosztja a társadalmat.
Ez a történelem során persze mindig így volt, de most, úgy tűnik, szinte kéthetente bukkan fel egy újabb
hasonló kérdés. Nem csoda, hogy a legtöbb ember összezavarodik, hiszen évszázadokon át azt tanították,
mindenhol az arany középút az ideális, most azonban ez a legtöbb témában nem járható. Két fő témakör tűnik
a leginkább megosztónak a modern világban. Az egyik a tudományok, a másik pedig az emberi jogok. Hogyan
dönthetjük el hát, kinek van igaza?
A mágia mindig is tudománynak számított. A törzsi sámán időjárásjóslásától Thoth Könyvének
birtokosáig, a sevillai mágikus egyetemtől a tudományos asszonyok titkos gyógymódjain át a nyugati
hermetika modern tanaiig a mágusok, varázslók, witchek, alkimisták és boszorkányok minden korban a tudás
hordozói voltak. Jellemző vádpont volt a boszorkányperekben az olvasni tudás, mely önmaga egy ritka
képesség volt abban a korban.
A mágikus kultúra minden korban kéz a kézben járt az oktatással, a tanulással. Minden komolyabb
mágikus reneszánsz a könyvkiadás reneszánszainak hátán érkezett, hiszen az ember egyik legmágikusabb
találmánya a szavakba öntött gondolataink megörökítésének képessége.
Nem csoda hát, hogy a modern tudomány alapjai a mágia gyakorlataira vezethetők vissza. A számtan
püthagorászi számmágiára épül, az alkímia a modern kémia szülőatyja, a biológia a természetfilozófiából,
illetve természeti mágiából (Magia Naturalis) alakult ki. Nincs olyan tudományos diszciplina, mely elődeinek
képviselői ne vallották volna magukat mágusnak, vagy legalább filozófusnak. A tudomány fejlődött, és
kialakította saját magát. Folyamatosan javított a módszerein, és mostanra elértük, hogy nagyon jó eszközök
állnak a tények megállapításához a rendelkezésünkre.
Egyszer csak azonban, mint a feketepenész, elkezdett visszaóvakodni a tudományellenesség és antiintellektualizmus a köztudatba. Ezen gondolati irányzatokat a vallási vezetők, illetve a zsarnoki, kirekesztő
rezsimek terjesztették előszeretettel, hiszen nekik áll legjobban érdekükben, hogy az emberek nem csak, hogy
ne tanuljanak, de mély bizalmatlansággal tekintsenek a tanult emberekre. A művelt embereket ugyanis sokkal
nehezebb megvezetni, s ez által irányítani is. A cári Oroszországig például könnyedén vissza tudjuk követni az
antiszemita és szabadkőműves-ellenes összeesküvés-elméleteket. A különböző maçonikus rítusokat sátáni
színben feltüntetés, illetve a rendszer a zsidó vallással való összemosása innen ered, majd a náci
Németországban vitték tovább ezeket a hazugságokat, innen erednek az olyan bornírt történetek, mint a
szabadkőműves illuminátus zenészek, akik a Rothschildokkal az élen a világot uralják.
Sokkal modernebb, és sokkal veszélyesebb ostobaság az (általános) oltásellenesség. Elméletileg
Európában mindenki tanulja az elméletét még általános iskolában, mégis Romániában akkora népszerűségnek
örvend, hogy visszatért a kolera. Ennek egy viszonylag enyhébb változata a COVID-19 oltással kapcsolatos
összeesküvés-elméletek és ezen oltással kapcsolatos rettegés. Felmerült például, hogy köze van az 5G
tornyokhoz – ez azt jelenti, hogy akik ezt terjesztették, nem csak biológia-, de fizikaórán sem figyeltek.
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A másik megosztó témakör azért nehéz kérdés, mert a társadalom egyik fele politikai kérdésként
akarná kezelni, pedig egyszerű emberi szabadságról, emberi jogokról van szó. Ilyen kérdéssel például a nemi
megerősítő műtétek engedélyezése, az, hogy hány társadalmi nemet ismerünk el, a melegek házasodási és
örökbefogadási jogai, a határon átkelés joga, és a többi. Ezek azért fontos kérdések, mert a mágusok,
boszorkányok szintén voltak, sőt bizonyos helyeken a mai napig kiszolgáltatott társadalmi csoportok, akiknek
emberi jogai szintén meg vannak kérdőjelezve.
Természetesen a két témakör gyakran fedi egymást. A nemi megerősítő műtéthez való jog például
emberi jogi kérdés (hiszen a kérdés az, vajon csak a ciszként született embereknek van joguk a nekik tetsző
társadalmi szerepet megélni, vagy mindenkinek?), de ennek komoly tudományos háttere is van – tény
például, hogy a „férfi” és „nő” megnevezések csak végletekig leegyszerűsített modelljei egy általánosító
világlátásnak, még biológiailag sem létezik ilyen szépen binárissá elválasztott dolog.
Az egyetlen elfogadható irány a tudomány, illetve a teljes tolerancia. A tudomány célja a világ lehető
legpontosabb feltérképezése, és korunkban nincs lehetősége egyik lobbinak sem komoly szinten belenyúlni a
tudományos eredményekbe - egy kutatócsoport az Egyesült Államokban még kifizethető, de keveset ér, ha az
eredményeiket svájci, ukrán, és indiai tudósok darabokra szedik. Az Interneten könnyen meg lehet találni a
tudományos forrásokat, a tudományos konszenzust a Wikipédia általában egész jól elmagyarázza. Használjuk
korunk ezen csodáit! A tolerancia kérdése pedig nem tűr kompromisszumot. Sajnos a kirekesztés szellemisége
egyre jobban áthatja a társadalmakat, nekünk azonban muszáj kitartanunk, és felemelnünk a hangunkat
azokért, akik saját önazonosságukért és emberi alapjogaikért küzdenek. Tudom, ez egyre nehezebb, és tudom,
hogy egyszerűbb otthagyni a homofóbokat, a rasszistákat, a kirekesztőket. De ha mi nem állunk ki értük, ki
fog? És meddig tart, míg ismét miértünk jönnek? Nem várhatjuk meg, hogy az emberi ostobaság és
rosszindulat győzelmét éltető inkvizíciós máglyák újra lángra lobbanjanak. Tennünk kell, és most, amíg még
lehet. Azt se felejtsétek el, hogy pusztán egy támogató, jogokért kiálló hozzászólással lehet, hogy egy életet
mentetek meg – egy olyan fiatalét, aki már elvesztette a reményt, hogy valaha megértésre találjon.

Aki pedig külsősként olvassa soraimat –
ha szeretitek egymást, bárkik vagytok,
akárhányan vagytok, ha házasságot akartok
kötni az Istenek előtt, valakitektől megtagadták
végső tisztességet, vagy nem hajlandók
megfelelő névadót tartani, a Berkano papsága
ingyen végzi az összes élet-rítust bárki számára,
akinek szüksége van rá.

a

Boldog Pride hónapot, Legyetek Áldottak!

4

Árnyak –2021 Nyárkö zép

A szerelem almái
Írta és fordította: Rebelheart
Képek: Google

Hogy mi a közös Hófehérkében,
kereszténység eredendő bűnében és Steve Jobsban?

a

A válasz az alma, természetesen. Nem csak a
mesék világában fordul elő, de Newton is bajban lett
volna tanai publikálásával, ha nincsen az a bizonyos
alma. A görög mitológiában „cicaharcot” kirobbantó
almáról is essék pár szó, hiszen itt istenek egója
versenyez, tudtuk nélkül, az elkövető szórakozására.
Az alma nyelvileg is jelen van beszédünkben, sokszor
halljuk, hogy „az alma nem esett messze a fájától” ha a
szülő és gyermek közötti párhuzamra szeretnénk
felhívni a figyelmet. A magyar folklórban ismeretes egy olyan praktika, hogy Szent Iván éjjelén (Ez
tulajdonképpen Litha) a kelendő lányoknak meg kell hámozniuk egy-egy almát úgy, hogy a héjának egyben
kellett maradnia. Ezt a válluk fölött hátradobva egy hordó vízben megjövendölték a leendő férj nevének
kezdőbetűjét.
Ez csak egy a sok almákat használó szerelmi bűbájokból és jövendőmondásokból. A 17. század vége
felé egy Arthur Gauntlet nevű Cunning man (varázsló, rejtett tudományok ismerője) megszerzett egy nagyon
ritka kéziratot, a Sloane MS 3851-et. Arthur Gauntletről egyébként először William Lilly asztrológus ír
naplójában 1668-ban. Gauntlethez valószínűleg 1696-ban került az irat.
A kézirat több grimoire-ból hozott anyaggal is dolgozik, de a szerelem almáinak szentelt rész mindig
is személyes kedvencem volt. Betekintést enged a „hétköznapi” mágiahasználatba a XVII. század végéről.
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Néhány példa az említett kéziratból:
„Végy egy almát és vésd bele ezeket a neveket (valószínű az érintetté) + Guell + blatirell + Gliaell
És add a nőnek, hogy egye meg.
Végy egy almát és írd bele: Guell + Bsatyrell
És add a nőnek, hogy egye meg (szexuális erő bevonzása)
Végy egy almát és írd bele: Chillas Eathmus Sifance
ÉS add a nőnek,hogy eg ye meg (orgazmus növelésére)”
Természetesen vannak ennél durvább, szó szerint véresebb almapraktikák, ezek közül csak egyet
hoztam „mutatóba”. Teljességükben megtalálhatóak cikkem forrásában, David Rankine: The grimoire of
Arthur Gauntlet kiadásban.
„Míg az alma le nem esett a fáról, írd vérrel: Lucifer Sathanus Rusual és mondd: Megidézlek titeket
továbbiak (…) démonok kik Ádámot és Évát csábították, kísértették a Paradicsomban, úgy legyen akármilyen
módon általatok, a nő megismeri a szerelem ízét és a vágyat amit irántam érez.”
Úgy tűnik, ebben az időben nem létezett olyan, hogy fair play. Nem találtam például női praktikákat,
egyáltalán ebben a kéziratban, pedig Gauntlet először női partnerrel dolgozott együtt, egy bizonyos Sarah
Skelhornnal. Ez Lilly naplójából derül ki, mint az is, hogy elég hamar elváltak útjaik.
Összegzésképpen el lehet mondani, hogy az alma az idők kezdetétől jelen van mint szimbólum,
különböző kultúrákban egyaránt. Nem ritkán szinonimája a gyermeknek, illetve rengetegszer köthető
szerelmi mágiákhoz. A XXI. században talán nem kerül sor a vérrel almára írásra, majd ennek a
célszeméllyel való megetetésére. De mindenképpen megéri megismerni az almavarázslatok sok
századdal ezelőtti változatát, kész időutazás egy-egy ilyen régi kézirat, s felettébb tanulságos.
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Athame, kard, rituális tőr
Írta: Saáry Lilla
Képek: Google

Bevezető
Az athame az Árnyak Könyve mellett a Wicca talán leggyakrabban emlegetett – és emiatt leginkább
félreértett eleme. Emiatt érdemes a cikket fogalommagyarázattal kezdenem.
Az athame a tradicionális Wicca mágiavégzésének az eszköze. Csak avatottak tudják elkészíteni és
használni is. Hagyományosan egy fekete nyelű, acél pengéjű, kétélű késre vagy tőrre kell itt gondolnunk,
amelynek a nyelén vagy akár a pengéjén is mágikus szimbólumok vannak, és amelyet tényleges vágásra nem
használunk, funkciója pedig a mágikus energia összpontosítása és fókuszálása (Aburrow, 2021).
A mágikus kard funkciójában és jellegében is hasonlatos az athaméhoz. Ha a Publikus Árnyak Könyve
magyarázataiból indulunk ki, akkor azt látjuk, hogy amit karddal megtehetünk, ahhoz általában az athame is
megfelelő. Egyedül Imbolc ünnepének a leírásánál nem említi a szöveg, hogy a kard helyett athame is
használható; itt a Főpapnő kardhüvelyt visel a derekán, a kezében pedig kivont kardot tart. Ebből arra
következtethetünk, hogy a kard a magasabb avatási szintekhez, illetve az ünnepekhez köthető.
Mágikus tőrnek nevezünk mindenféle egyéb, a nyugati ezotériában használatos szúrófegyvert.
Mágikus tőre tehát bárkinek lehet, aki mágiagyakorló. Ennek az eszköznek hasonló a funkciója az athaméhoz,
hiszen úgyszintén az energia irányítására és összpontosítására használják.

Mi inspirálhatta Gerald Gardnert az athame kialakításában?
De hogyan is került egyáltalán a tőr és a kard a mágiahasználat gyakorlatába? A varázspálcáról
mindenki hallott – de a mágikus szúrófegyverek gondolatával általában akkor találkozunk először, amikor
Wiccáról, esetleg ceremoniális mágiáról kezdünk olvasni.
A maláj keris
Ha a Wicca mágikus és vallási gyakorlatát vizsgáljuk, akkor fontos beszélnünk Gerald Gardner – a
Wicca alapítója – érdeklődéséről a mágikus szúrófegyverek iránt. Gardner a fiatalkori éveinek jó részét a
Távol-Keleten töltötte, és itt szabadidejében antropológiai és régészeti tanulmányokat folytatott; ezen a
területen szakmai elismertségre is szert tett. Sok időt szentelt annak, hogy megismerje a helyiek kultúráját,
különösen a mágikus hagyományok és az ehhez kötődő különleges fegyverek nyűgözték le – elsősorban a
maláj kris vagy keris. Ezeknek a vizsgálódásoknak eredményeként 1936-ban, az Angliába való visszatérésének
az évében jelent meg Gardnernek a Keris and Other Malay Weapons című műve. Bizonyos elbeszélések szerint
Gardner olyannyira elnyerte a helyiek bizalmát, hogy kerist készíteni is megtanult.
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Kris
A krisnek hullámos vagy egyenes pengéje is lehet; rituális és harci szimbólum egyaránt, ennyiben
talán a szikh kirpanhoz hasonlítható. Sokak szerint az eszköznek sajátos eszenciája vagy jelenléte van, és
varázserővel is bír, jó vagy rossz szerencsét is hozhat (UNESCO, 2008).
A krisek gyakran nemzedékről nemzedékre hagyományozódnak a családon belül. Hordják és
használják mágikus talizmánként, rituális öltözetek részeként, és a társadalmi státusz, vagy akár erények –
mint például a hősiesség – jelképeként is. Sőt, népmesékben és történetekben szó esik legendás krisekről is,
amelyeknek rendkívüli varázsereje van. Ennek a kitüntetett szerepnek a fizikai megnyilvánulása az, hogy a
krist általában gazdagon díszítik, faragják, ezzel is jelezve, hogy nem pusztán egy átlagos fegyverről, hanem
kulturális, társadalmi és mágikus jelentőséggel bíró eszközről van szó.
A ceremoniális mágia fegyverei
Gardner szívéhez a nyugati ezotéria rituális fegyverei is közel álltak, és ezeket az ismereteit is
felhasználta a Wicca rituáléinak az alakítása során.
A nyugati ceremoniális mágia egyik alapművének, a Clavicula Salomonisnak (14-15. sz.) bizonyos
kézirataiban említésre kerül egy „arthame” nevű eszköz – a szöveg összemossa a rituális kést és a levélbontót,
és mindkettőre alkalmazza ezt a megnevezést (Mathers, 2004). Ez nem azonos a Gardner által bevezetett és
alkalmazott athaméval, azonban lehetséges, hogy az eszköz neve innen származik.
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A salamoni mágia mindazonáltal használ rituális késeket, amelyek különféle szerepeket tölthetnek be
a mágikus műveletekben. A Clavicula Salomonis egy fehér és egy fekete nyelű kés elkészítéséhez is ad
instrukciókat. A fekete nyelű eszköz funkciójaként azt említi, hogy varázskört vetünk vele, és arra használjuk,
hogy „félelmet és rettegést keltsünk” a földöntúli lényekben – itt elsősorban démonokra kell gondolni. A kést
Szaturnusz mágikus órájában kell készíteni, ennek során fekete macska vérébe és bürök levébe mártani (ezek
vagy kódnevek valami másra, vagy nem), majd fekete selyembe csavarva tárolni. Ezen kívül a nyélre is
bizonyos mágikus jelképeket kell írnunk.
A Clavicula Salomonis nyomdokain haladva a Clavicula Salomonis Regis (magyar fordításban
Salamon kis kulcsai, ismertebb nevén Lemegeton) című, a 17. században összeállított grimoire is megemlíti a
kardot a mágiavégzés eszközei között (Mathers és mtsai., 1995), és például idézések során írja elő a
használatát.

Gardner saját készítésű rituális kardja
Ha figyelembe vesszük, hogy Gardner minden bizonnyal ismerte ezeket a grimoire-okat, és ezekből
indult ki a Wicca mágikus gyakorlatainak a tervezése során, akkor feltételezhetjük, hogy az athame nyelére és
pengéjére is mágikus jelképek kerülnek, és talán ennek az elkészítésének is van egy szabott ideje. Ha a
salamoni hagyományból indulunk ki, akkor elképzelhető az is, hogy a mágikus kard nyelén Michael vagy neki
megfelelő entitás neve vagy szigilluma szerepel (Mathers, 2004).
Gardnerre – mint a korszakban másokra is – hatással volt Aleister Crowley munkássága. Crowley a
Liber a Vel Armorum című írásában a következőképpen írja le a mágikus tőr készítését:
„A Tőr
Végyen a Zelator egy darab tiszta acélt, és üsse, reszelje, élesítse, és fényesítse, a kardkovács művészete
szerint.
Végyen továbbá tölgynek egy darab fáját és faragjon markolatot. A hossza nyolc inch légyen.
Megértése és tehetsége szerint alkosson szót, hogy az Univerzumot jelképezze.
Practicusa hagyja jóvá ezt.
Metssze a Zelator ugyanezt tőrébe saját kezével és eszközeivel.
Díszítse továbbá arannyal markolata fáját.
Légyen, mikor kész, felszentelve előadói képessége szerint, és tartsa aranysárga selyembe csomagolva.”
(The Equinox vol. 1 number 4, közkincs, Saddie LaMort fordítása)
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Crowley a Magick in Theory and Practice című művében az elemi fegyverek között említi a tőrt, és
elsősorban a száműző funkciót kapcsolja hozzá (Crowley, 2004), illetve olyan eszközként jellemzi, amely a
mágus Akaratát közvetíti, illetve reprezentálja. Ide illeszkedik az is, ahogyan Crowley leírja azt, hogy a Mágus
melyik elemi eszközzel milyen tevékenységet végez:
A pálcával teremt,
A kehellyel megtart,
A tőrrel pusztít,
Az érmével visszaállít.
Gardner egyéb mágikus rendtagságai mellett szabadkőműves mester is volt, így talán a
szabadkőműves rituálékban használt rituális kardok is inspirálhatták azt, ahogyan a Wiccában ma az athamét
és kardot használni szokták.
Az eddig elmondottakhoz hasonlatosan, a kardnak a szabadkőműves szertartásokban is szimbolikus
szerepe volt, illetve van, tehát kézzelfogható dolgok vágására nem használják. A kard jelképezhette például a
páholy önállóságát és függetlenségét (Bogdan & Snoek, 2014), illetve klasszikus védelmi funkciót is ellátott,
amennyiben a találkozók során az egyik rendtag feladata volt az, hogy karddal vigyázza az ajtót. A skót rítus
bizonyos avatási fokozatain lejátszódó rituális színjáték szereplői is hordozhattak, illetve hordozhatnak
kardot. A szabadkőművesség kereszteslovag ágának tagjai pedig a rituális öltözetük részeként viselik a
kardot.
Melyik elemhez tartozik az athame?
Az athaméval kapcsolatosan gyakran felmerül az a kérdés is, hogy melyik elemhez tartozik pontosan.
Sok helyütt írják, hogy a tűzhöz, és ez az álláspont védhető is, hiszen – ahogy az eddigiekben kifejtettem –,
egy fegyverről van szó, amely védelmi funkciót lát el. Ezt pedig már könnyű a Marshoz, ennélfogva pedig a
tűzhöz kapcsolni.
Ennek ellenére a Tarotban (Crowley, 1999; Regardie, 2002) a Botok tartoznak a tűzhöz, a Kardok
pedig a levegőhöz; és a ceremoniális mágia szimbólumrendszere is általában ezt a megfeleltetést használja.
Ha abból indulunk ki, hogy a Wicca természetvallás, akkor talán könnyebb értelmezni, hogy miért
épp így rendeljük az egyes fegyvereket az elemekhez. Ha kézbe fogunk egy pálcát és egy kést, akkor a kettő
közül az előbbi az, amellyel a tüzet fizikailag szállítani tudjuk. A legendák szerint pedig Prométheusz egy
bodzapálcával lopta el az istenektől a tüzet; így került a tradicionális Wicca látóterébe is a bodzapálca.
Hogy visszatérjünk a mágikus korrespondenciákról szóló gondolatmenethez: mit kapcsolunk alapvetően a
levegőhöz? A gondolkodást, azaz a mentális kategóriák alkotásának a képességét. Ehhez jól kapcsolható a kés
– sőt, a Golden Dawn rendszerében alkalmazott mágikus kard is ilyen jelentéssel bír (Regardie, 2002). Egy
szokványos késsel kézzelfogható dolgokat szoktunk vágni, és a mágikus eszköznek is fontos funkciója az
elválasztás – például a mágikus aktusok terének leválasztása a szokványos térről. A mágikus tőr
hagyományosan kétélű, és akárcsak a gondolkodás, jó és rossz eredményekkel, illetve szándékkal is
használható.
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Ha visszatekintünk Crowley szövegeire, akkor ott is azt látjuk, hogy a fekete nyelű kés, illetve kard az
ő szövegeiben is a Mágus Akaratára, sőt a Mágusra magára utal. A Mágus pedig egy merkúri-szoláris jelenség
– ezt jól illusztrálja a Thoth Tarot Nagy Arkánumának I. lapja, A Mágus. Ez a kapcsolat újabb érv arra, hogy a
mágikus tőrt a levegőhöz kapcsoljuk – noha a szoláris hatás miatt ez a levegő némi tüzes jelleggel is bír.

A Golden Dawn-ban használt tőr a
levegőhöz kapcsolódik

Athame a Wiccában
A tradicionális Wiccában használt athame elkészítéséhez 13 dolog szükséges – hogy pontosan mik
ezek, az az első avatás után derül ki. A Publikus Árnyak Könyve számos helyen említi az athamét. Először A
kör felvetése című részben: „Az egyetlen kör, ami igazán számít [mágikus szempontból] azonban az, amelyet
minden rítus előtt meghúzunk vagy Athaméval, vagy Mágikus Karddal.” Szinte azonos szöveget olvashatunk
Gerald Gardner Witchcraft Todayében: „Az egyetlen kör, amely igazán számít, az, amelyet minden szertartás
előtt a megfelelően megszentelt Mágikus Karddal vagy Késsel húzunk meg – az utóbbi a Witch Athame vagy
Fekete-Nyelű Kés, mágikus jelekkel a markolaton, és ez az, amely általában használatos.” (Gardner, 1954).
A Publikus Árnyak Könyve szerint az athamét használjuk a só és a víz felszentelésére is, és a kettő
összekeverésével készített szentelt vízzel tisztítjuk meg a szertartás terét.
Az Eszközök felszentelése című szekcióban a Publikus Árnyak Könyve külön említi az athamét és a
kardot, mint amit a többi eszköztől eltérő módon kell felszentelni: az Első Varázslat szövege kiemeli, hogy
ezeknek a feladata, hogy a witch „erőssége és védelme” legyenek, „védelmül szolgáljanak minden
nehézségben.” Az athame és kard felszentelése során elmondott Második Varázslattal pedig megszólítjuk a
mágikus eszközt, hogy „oly erényeket nyerj el, mellyel elérhetem vágyott célomat minden esetben, mikor
használlak téged”.
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Mindezekből érezhetjük, hogy az athame a többi eszközhöz képest kiemelt helyet foglal el a Wicca
eszköztárban. Azt is mondhatnám, hogy ez az elsődleges Witch fegyver, amely a Witch Akaratát is jelképezi –
elvégre egyéb eszközök felszentelése során nem esik szó a „vágyott célok” eléréséről.
A Publikus Árnyak Könyve alapján az athamét idézésekhez is használjuk, valamint a Sütemény és Bor
szertartása során a Főpapnő ezzel áldja meg az ételt és az italt. A Munkaeszközök című szekcióban szó esik
arról, hogy az eszközöket a legjobb új, jó minőségű anyagból készíteni, és hasznos olyan anyagot használni,
amelyben élet volt – ez az athame, illetve mágikus tőr esetében praktikusan jelenthet például fából készült
nyelet.
És akárcsak a többi eszköz esetében, az athaménél is lehet azt várni, hogy idővel saját aurája lesz,
ahogyan az ember saját varázsereje áthatja azt – itt visszaemlékezhetünk a krisszel kapcsolatos hiedelemre,
amely szerint annak sajátos varázsereje, illetve jelenléte van. És akárcsak a krist, a witch eszközöket is
hagyományozhatják az idősebbek a fiatalabbakra, „s azok is hatalommal lesznek telve.” Emellett
természetesen hasznos kézzel készíteni az eszközöket, mivel abban egyrészt ami kézzel készült, abban „élet
van”, másrészt ennek a során is a saját energiánk és auránk járja át azt, amit készítünk. Mindezekből
következik az is, hogy witch körökben nem szerencsés mások eszközét engedély nélkül kézbe fogni.
Amennyiben nem tudunk – ahogy Crowley írja – „a kardkovácsolás művészete szerint” eszközt
készíteni, még mindig megfaraghatjuk a nyelet vagy varrhatunk hüvelyt a tőrnek (Aburrow, 2021). Ha olyan
élethelyzetben vagyunk, amelyben nem lenne jó, ha mások meglátnák a mágikus jelekkel ékített tőrünket,
akkor megtehetjük azt, hogy a jeleket csak tintával írjuk a felületére, hogy szükség esetén lemoshassuk őket;
illetve a nyél belsejébe is rejthetünk titkos jelképeket. Fontos, hogy a mágikus tőrt tényleges vágásra ne
használjuk; a leglényegesebb azonban az, hogy azt érezzük, az eszköz képes közvetíteni az energiánkat.
Emiatt hasznos lehet, ha vásárlás előtt kézbe tudjuk fogni az eszközt, amelyet ki szeretnénk választani. Ha
pedig mágikus tőr nélkül maradnánk, de feltétlen szükségét érezzük annak, hogy mágikus munkát végezzünk,
mindig használhatjuk a kinyújtott mutató- és középső ujjunkat arra, hogy kört vessünk (Aburrow, 2021).

Alex Sanders és Doreen Valiente athaméja
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A Lemegeton alapján készült mágikus eszközök
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Egyszemélyes Nyárközép rituálémenet
Berkano Wicca Tradíció
írta: Sophie LaMort

Kellékek:
– Gyertya: 4 égtájgyertya, egy ezüst színű gyertya az istennőnek, egy arany színű az istennek, igény
szerint elhelyezhetünk több gyertyát is az oltáron.
– Pentákulum: ha nincs a Berkano YouTube csatornáján találtok videót, ami alapján elkészíthetitek.
Végső esetben kartonból is készülhet.
– Rituális tőr: ha nincs, helyettesíthetjük az ujjainkkal. Nyújtsuk ki mutató- és középső ujjunkat,
szorítsuk őket össze, és használjuk ezt a kéztartást, amikor a rituális tőrt használnánk
– Pálca: ha nincs, a Berkano YouTube csatornáján találtok videót, ami alapján elkészíthetitek
– Kehely
– Üst, benne víz: végső esetben bármilyen edény megfelel
– Edény sónak és víznek
– Tálka a süteménynek
– Bor
– Sütemény
– Víz és Só
– Füstölő
– Igény szerint szezonális dekoráció, napszimbólumok, napraforgó, virágok, az üst vizét is díszíthetjük
virágokkal
Rituálémenet:
1. Megtisztulás: Rituálé előtt vegyél tisztító fürdőt, vagy zuhanyt. Amennyiben ez nem megoldható,
mosd meg az arcodat, kezeidet – legvégső esetben tisztulj meg energetikailag, vizualizálj egy
energiaspirált magad köré, ami megtisztítja az aurádat.
2. Kör meghúzása rituális tőrrel: az óramutató járásával megegyezően tegyél egy teljes kört az oltár
körül, miközben a tőrrel „megrajzolod” a kört.
3. Tisztítás vízzel és sóval: Szenteld fel a sót és vizet. Érintsd meg a vizet a tőrrel, és mondd:
„Megtisztítalak, ó víznek teremtménye, hogy vess ki magadból az illúziók világa szellemeinek minden
tisztátalanságát és szennyét, hogy ne árthassanak nekem, Aradia és Kernunnosz neveiben.”
Érintsd a tőrt a sóhoz és mond: „Aradia és Kernunnosz áldása legyen eme sóból lévő
teremtményen, és minden gonoszság és nehézség távolíttassék el, és minden jó jöjjék, mert
nélküled az ember nem élhet, amiért megáldalak és megidézlek téged, hogy segedelmemre
lehess.”
Tedd a sót a vízbe. Hintsd szét a szentelt vizet.
4. Tisztítás tűzzel: Gyújtsd meg a gyertyákat, a füstölőt és mondd: „Megtisztítalak téged, ó tűz
teremtménye, hogy minden fantazma távozzék tőled és ne árthasson vagy téveszthessen meg
semmilyen módon, Aradia és Kernunnosz nevében.”
5. Nyilvánítsd ki a rítus célját. Ennek a rítusnak Május est megünneplése a célja, de amennyiben a
rituálé során szeretnél más mágiát is végezni, azt is tedd hozzá itt.
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6. Rituálé fő része: Lépj az üst elé és mondd:
„Mennyek Hatalmasa, Nap Hatalma, megidézünk téged ősi neveiddel, Michael, Balin, Arthur, Lugh, Herne.
Jöjj újra, mint rég, földjeidre. Emeld ragyogó fénylándzsád, hogy megóvj minket. Futamítsd meg a sötétség
hatalmát, adj nekünk dús lombú erdőket és zöld mezőket, virágzó ligeteket és érlelődő gabonát. Hadd álljunk
látomásod hegyén, és mutasd meg az utat az Istenek szerelmetes birodalmába.”
Vedd kezedbe a pálcát vagy a tőrt, és mondd:
„A lándzsa az Üsthöz
A dárda a Grálhoz,
A lélek a testhez,
A férfi a nőhöz,
A Nap a Földhöz."
Itt végezheted el a többi mágikus munkát is, ha van ilyen.
7.
Sütemény és bor:
Fogd a kezedbe a bort, és mondd:
„Az Istennő tiszteletére iszom ezt a bort”.
Igyál.
Fogd a kezedbe a süteményt, és mondd:
„Az Istennő tiszteletére eszem ezt a süteményt.”
8.
Ha mindennel végeztél, köszönd meg az entitások jelenlétét. Például mondd:
„Istenek, szellemek, minden entitás aki jelen volt, köszönöm, hogy megtiszteltetek jelenlétetekkel. Most
menjetek ha mennetek kell, de maradjatok ha akartok.
9.
Kör megnyitása: Fogd a tőrt a kezedbe, majd szakítsd meg vele a kört, és közben mondd:
„A rituálénak vége, a kört megnyitom.”
A rituálénak itt vége. Érdemes leírni a tapasztalatainkat, meditálni, vagy folytatni az ünneplést.
***
A fenti rituálé nem egyezik meg a Berkano Wicca Tradíció publikus eseményein használt rituálémenettel.
Alapjául a Publikus Árnyak Könyve szolgált, mely a Berkano Wicca Tradíció honlapján található Saddie
LaMort fordításában. A rituálémenet szabadon felhasználható a Berkano Wicca Tradíció megjelölésével.
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A Levegő elem
Írta: Dahlia Damissa
Képek: Google

A levegő körbevesz minket. Nem látjuk, nem érezzük, nem tapinthatjuk, de folyamatosan jelen van.
Éltető elemünk, és gyakran kevesebbet tulajdonítunk neki, mint amit érdemelne.
Csak úgy mint a víz, a levegő is a mozgás eleme. Nem talajhoz kötött, ám körbevesz mindent.
Elengedhetetlen a léthez, mivel oxigént tartalmaz, valamint új életet lehel a földbe is, hiszen szél formájában
magokat szór szét.
A levegő elemet az elmével, intellektussal, valamint kommunikációval hozhatjuk kapcsolatba. Itt ki is
térnék röviden a hozzá kapcsolódó csillagjegyekre: Ikrek, Mérleg és Vízöntő. Ezen jegyek leginkább a fent
felsoroltakról ismertek. Izgágák, mozgékonyak, folyamatosan fejlesztik tudásukat és izgalmasak.
Hozzákapcsolódó égitestek a Merkúr és a Jupiter.
Levegő
Nem: maszkulin
Tulajdonság: nedves, hideg
Égitestek: Merkúr, Jupiter
Csillagjegyek: ikrek, mérleg, vízöntő
Égtáj: kelet vagy dél
Évszak: tavasz
Érzék: szaglás
Színek: sárga, világoskék
Mágikus eszköz: athame
Elementál: szilfek
Ásvány: topáz, achát, azurit, citrin, kvarc, lápisz, szodalit, türkiz, opál
Fém: ezüst, bádog
Füstölő: kopál, elemi, kömény, galbanum, labdanum, levendula, masztix, zsálya
Állatok: minden repülő állat
Növények: apróbojtorján, lucerna, árnika, borágó, cédrus, metélőhagyma, kopál, kapor, eukaliptusz, füstike,
izsóp, levendula, citrom, lime, édesgyökér, juhar, majoránna, nyárfa, sáfrány, zsálya, szantálfa, orbáncfű,
stórax, vasfű
Hozzá kapcsolódik: ambíció, üzleti sikerek, karrierépítés, kommunikáció, kreativitás, gondolatok, eszmék,
repülés, tudás, szél, értelem, lélegzet, tanulás, megérzések, magas, szeles helyek, elme, elvont gondolkodás
A népi mágiákban különböző népcsoportok különféleképpen használták a mindennapi mágikus
gyakorlatukban. Használatos volt tisztításhoz, a gonosz elűzéshez, vagy meditációs gyakorlatokban. A
füstölővel való tisztítás a mai napig bevett szokás, a tradicionális Wiccában a rituálé előtti megtisztulás egy
része. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a levegő nem csak éltet, de pusztíthat is. Gondoljunk csak a
tornádókra. Ha elég erőteljes, képes dagályokat okozni, vagy egyszerűen tüzet eloltani.
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Futóhomok formájában a földet is megmozgatja. A Voodoo-ban szintén használatos volt a levegő elem
használata űzésekhez, valamint halálmágiákhoz.
Gyakran feltett kérdés, hogy vajon mely mágikus eszköz szimbolizálja a levegőt, az athame vagy a
pálca? Erre Saddie LaMort igen logikusan válaszol egy kérdéssel: próbálj meg tüzet átvinni egyik helyről a
másikra... mivel sikerülne, egy tőrrel vagy egy pálcával? Meg is kaptuk a választ. Sajnos sok helyen olvasható
téves információ arról hogy a pálca szimbolizálja a levegőt. Frederic Lamond, Gardner utolsó covenének egyik
tagja, a Wicca 50 éve című könyvében azt írta: „Minden eszköz a négy elem egyikét szimbolizálja”, „azonban
az Árnyak Könyvében máshogy áll”, valamint hogy „Gerald Gardner ugyanakkor nem magyarázta el, hogy
pontosan melyik mágikus eszköz szimbolizálja mely négy alkímiai elemet.”
Köztudott, hogy Gardnerre nagy befolyással volt Aleister Crowley, és a Thelemiták szintén a tőrt
kapcsolták össze a levegővel, a pálcát pedig a tűzzel, hiszen a tőr, vagy általánosságban a pengék, csak úgy,
mint a levegő, mindenbe be és áthatolnak, a pálca pedig fából készül, tehát eléghet és a tüzet úgymond
magában tartja.

A Golden Dawn által használt Tűz-pálca és Levegő-tőr
A Golden Dawn, avagy az Arany Hajnal Rend (hívhatjuk a modern mágia nagyapjának) szintén ezt
erősíti meg: a levegőt a tőr, a tüzet a pálca, a vizet a pohár, a földet a pentákulum szimbolizálja. Itt elsősorban
az elemeket az „az akarat” és a „tudni” felfogással kapcsolják össze.
Az Arany Hajnal tagjai szintén rámutatnak egy érdekességre: éles elme, csapásszerű felismerés... ezek
szintén asszociálnak a tőr/athame éles pengéjével.
A sztereotipikus wicca pálcával ellentétben az Arany Hajnal tűzpálcáinak a vége lekerekített. Ezzel
imitálva a herezacskót, hogy az egyébként is fallikus pálcát még pénisz-szerűbbé tegyék. A rend négy elemi
eszköze közül ezek tehát a maszkulinok.
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Egyes tradíciókban mind az athame, mind pedig a pálca szimbolizálja a levegőt és a tüzet is. Ennek
egyik oka, hogy a tőr tűzzel készül kovácsolás közben, tehát a levegőn felül magában fogalja a tüzet is. A pálca
fából készül, a fák pedig oxigént termelnek, így benne van a levegő elem, ugyanakkor képes a teljes elégés
előtt „magán tartani” a tüzet is.

Ejtsünk szót az elementálokról is. A levegő elemhez a szilfek köthetőek. Ők a szél szellemei, valamint
számos görög mítosz forrásai. Uralkodójuk Paralda. A szilfek kapcsolatban állnak az emberi elme
aktivitásával, befolyásolhatnak minket, ám inspirálhatnak is. Akárcsak a levegő, ők is aktívak, mozgékonyak.
Segítségünkre lehetnek kör meghúzásánál, valamint bármely olyan munkánál, mely kapcsolatban áll az
alkotással, intelligenciával és az elmével.
Végezetül álljon itt egy egyszerű meditációs gyakorlat a levegő elemmel:
Vonulj egy csendes, lehetőleg sötét szobába. Helyezkedj el kényelmesen. Gyújts meg egy füstölőt,
majd szép lassan, egyenletes tempóban lélegezve fókuszálj a füstre. Lásd, ahogy gomolyog, ahogy
folyamatosan változik. Ha teljesen ellazultál, hunyd be a szemed, továbbra is lassan, mélyeket lélegezve.
Képzeld el, ahogy egy mezőn sétálsz, a szél pedig lágyan simogat. Kezdj el játszani az elemmel. Milyen egy
friss, tavaszi szellő? Milyen lehet a forró szél egy sivatagban? Próbáld meg mindenhogyan körbejárni és
megismerni az elemet. Ha végeztél, nyisd ki a szemed és idézd fel amit tapasztaltál vagy éreztél. Le is írhatod,
ha szükséges.
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Részletek Patricia Crowther: Lid off the Cauldron
című könyvéből
A Hold rituáléja

Fordította: Taus
Lektorálta, és a verseket fordította: Saddie LaMort
Képek: Sophie LaMort
Nap: Hétfő
Illatok és füstölők: Mák, fehér rózsa, repcsény, mirtusz, üröm, kámfor és cédrus
Fa: Fűzfa
Szín: Fehér vagy ezüst
Hatások: Mezőgazdaság, házi élet, gyógyszer, utazás, látomások, szerencse, nőies szempontok, víz, születés,
idő, lopás (újhold), érzelmek
A rítus elvégzéséhez azt kell átlátnunk, hogy a Hold az
asztrálsík irányítója. Szintén ő irányítja az összes folyadékot
(mind az emberekben, mind a természetben). A kulcsszó az
áramlás – apály és dagály, fény és sötétség, teljesség és üresség;
változó, minden formájában. A férfiak és nők testében egyaránt
megy végbe a Hold által uralt változás. A Nedvesítőről (ahogy
ismerték) azt tartották, hogy az emberek sorsát is irányítja; ahogy
világossága kiteljesedik, és a hónap végére eltűnik a szemünk elől.

a

Az Újhold; az Ezüst Vadásznő; a Misztériumok Hajadonja.
Telihold – az Anya, amikor visszatükrözi a Nap fényét; a Mennyek
Királynője. A Fogyó Hold – az Ősanya, aki trónusán ringatózik;
alacsonyan száll az égen, amikor minden jónép biztonságban érzi
magát. Minden titkos gondolatunk, tudásunk és fortélyunk őrzője.
Tehát a Hold tükrözi és irányítja az emberi érzelmeket, szexuális
késztetéseket, magasabb szinten pedig a képzeletet és a
tudatalattit. A Tarotban a Hold száma a tizennyolc – egy meg
nyolc egyenlő kilenc, és a kilences a Hold száma. A kártya többek
között azon bűbájt ésvonzerőt mutatja meg, amelyet a Hold az
állatvilágra gyakorol, és bár az ember is érzi ezeket a
késztetéseket, az út a víztől a hegyek felé azt mondja neki, hogy a
célja túlmutat a Holdon és annak csáberején.
A Hold által adott tapasztalatok és az élmények értékelése nagy hasznára válik az avatottnak, de
mégsem ezek a célok. Hasonlóképpen, a tisztánlátás és tisztán hallás előnyös, de nem a lélek legvégső
elérhető eredménye.
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A Kör felállítása:
A rítus elején csak a kör negyedeinél elhelyezett gyertyák égnek. Egy tükörre is szükség van, vagy
egyéb más fényvisszaverő tárgyra. Ezt vagy a szoba északi falára kell felakasztani, vagy magára az oltárra kell
elhelyezni. A tagok némán körbeállnak. A Főpapnő megfogja a szisztrumot és kilencszer megrázza. Majd
meggyújtja az első oltárgyertyát, ami vörös.
A Hajadon, vagy a Főpapnőnél fiatalabb női tag, odamegy az oltárhoz, és meggyújtja a második
gyertyát, ami fehér.
Majd a harmadik női tag, aki a Főpapnőnél idősebb, meggyújtja a harmadik oltárgyertyát, ami vagy
fekete, vagy sötétkék. Ők hárman megfogják a gyertyáikat és feltartják úgy, hogy a fényük visszatükröződjön
a tükrön, és fenntartják ezt a pozíciót. Aztán lassan dél felé fordulnak, háttal állnak az oltárral, de továbbra is
tartják a gyertyáikat.
A fenti tevékenységeik során a három witchnek meditálnia és azonosulnia kell a Hold azon
aspektusaival, amelyeket ők képviselnek.
Hajadon:
Szemérmesen nézek terád,
Ezüst sarlóm rejtik a fák
Vonzó vagyok embereknek
Ez lényege rejtélyemnek
Főpapnő:
Életet bőséggel adok,
De mind, aki él, lesz halott
Tökélyem fényem áthatja
Én vagyok mindenek anyja

Bölcs asszony:

Enyém halál, s élet árja
Annak, ki e Földet járja
Ne félj hát, hogy jövőd hamu,
A halál csak újabb kapu.
Sötét vagyok, láss most engem,
Rejtélyeid bennem rejtem
Ha látsz engem, és el nem futsz,
Sőt a Mélységen is átjutsz,
Az Ezüst Ösvényt megleled,
Mely szentélyembe elvezet

20

Árnyak –2021 Nyárkö zép

Mindhárman:
Három Egy, Egy Hármasság
A legősibb Szentháromság
Hármas Anya lesz Egységgé
Isis — Rhea és Binah, Ge!
Az anyák visszamennek az oltárhoz, és visszateszik a gyertyákat (a fehér bal oldalt, a vörös középen,
a sötétkék jobb oldalt foglal helyet). Utána egy kisebb kört alkotnak és háromszor körbejárják az oltárt. Majd
megfogják egymás kezét és még három kört tesznek. Utána egymás csípőjére teszik a kezüket és még három
kört megtesznek.
A Hajadon megfogja a korbácsot, a Főpapnő a piros gyertyát, a Bölcs Asszony pedig az athamét.
Mindegyikük egy kézben tartja a szimbólumát, miközben szorosan egymáshoz közel állnak úgy, hogy egy
oszlopot alkossanak. A Főpapnő elől helyezkedik el, a Hajadon jobb oldalt, a Bölcs Asszony pedig bal oldalt. A
szabad kezeiket összefogják. Fenntartják a pozíciót.
Mindenki:
Ó Hold Anyánk, Üdvözlégy!
Éjistennő, Üdvözlégy!
Világosság, sötétség
Égen egymást váltja
Közben itt a Földön lent
Hitünk léted áldja.
Mutasd ezüst sugáron
Életnek értelmét
Álomúrnő, mutasd meg
Vadon útvesztőjét
Otthontűzhely úrnője,
Árapály adója,
Áldd meg napjaink, amíg
Végsőt üt az óra.
Ha az Asztrális fényben
szakad Ezüst szálunk
Átkelünk a Nagy Folyón,
Ahol ismét látunk.
Úgy legyen.
Az Anyák leteszik az eszközeiket az oltárra és még tovább maradnak összekulcsolt kézzel. A szolgáló
megtölti a kelyhet vízzel és átadja a Főpapnak, aki pedig az Anyák elé tartja azt.
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Főpap:
„Éjszaka Királynője, kérlek, áldd meg eme szent elemedet, az élet legértékesebb folyadékát.”
A Főpapnő átveszi a kelyhet, közben a Hajadon és a Bölcs Asszony egymással szemben térdelnek le.
Mindhárman felemelik a kelyhet és fenntartják ezt a pozíciót.
Főpapnő:
Hajadon:

„Megáldjuk ezt a folyadékot és felszenteljük a Magna Mater nevében!”
„Legyen tele tisztasággal és szeretettel!”

Bölcs Asszony:

„Adj inspirációt és bölcsességet azoknak, kik jelen vannak.”
A Főpap megkapja a kelyhet és iszik belőle. Utána a coven többi tagja is. Az Anyák isznak utoljára, ők
visszaadják a kelyhet a Szolgálónak, aki visszateszi azt az oltárra.
Az Anyák csatlakoznak a többiekhez és együtt vezetik a táncot:
„Áramló – Növekvő – Fény
Hordozó – Töltető – Fényesség
Fogadó – Adakozó – Élvezet (Deosil)
Apadó - Hanyatló - Halványuló,
Titokzatos - Ősi - Megbúvó,
Sötétlő - Rejtélyes – Eltakaró. (Widdershins)
Áramló – Növekvő – Fény
Hordozó – Töltető – Fényesség
Fogadó – Adakozó – Élvezet” (Deosil)
(Megismétlik a versszakokat háromszor, abban az irányban, ahogy fent le van írva.)
Mágikus munka végzése, ha úgy tetszik.
A Kör lezárása:
A Főpap belép a Kör közepébe.
Főpap:
Nézd meg a Holdnak fényét,
Orcája telve
Látomást láthatsz, ha úgy
hozza kegyelme
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Lelked által rég viselt
emlék-maszkokat
Jeleket arról, mit a
végzet tartogat
A witchek egymás után megközelítik a varázstükröt és jósolnak belőle egy ideig. Ha úgy akarják,
bárki következhet, aki szeretne, a saját egyéni tükrüket használva. Természetesen minden eredményt fel kell
jegyezni.
A Szolgáló előveszi a vízzel teli üstöt vagy edényt az oltár alól, és a kör közepére helyezi el. A
következő kántálást az Anyák vezetik. Egymás kezét fogva táncolnak, a tempó állandónak és kecsesnek
legyen.

Mindenki:
Hangulat Holdja, veled megyünk a sötétbe;
Látomással telítesz, álmaink úrnője
Húzz át ezüst sugárral az Agancsos Kapun
Legyen miénk végzetünk, mit tőled kapunk
Az üvegnek vagy víznek sötétlő felszíne
Múltunk, jelenünk, jövőnk hozza a felszínre
A szerelem-varázslatnak bármely arcát látjuk
Holdunktól hull nesztelen, ahonnan nem vártuk
Élet-vized méhében hordozta anyánk is
Feltámadás úrnője születéstől halálig
Kilences gömböd száma, tiszta a kilencben,
Kilenc Hold kell ahhoz, hogy új élet szülessen
Ezüst Íj Istennője, csak tiéd a hajsza
Szűzi orcádat kevés aki megpillantja
A Szolgáló megtölti a kelyhet vízzel és a Főpapnak adja, ő pedig a Főpapnőnek adja át.
Főpap:
„Fény Úrnője, áldd meg ezt a hold-folyadékot, hogy eggyé váljunk ebben a Misztériumban.”
Átadja a Főpapnőnek.
Főpapnő:
„Legyen felszentelve ez a víz; legyen megáldva és megtisztítva mindenki, aki ebben megmosakszik. Járja át őket
a szivárvány szép sugara, még akkor is, amikor az eső leple átformálja a Nap fényét csodálatos színek ívévé.
Jöjj!”
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A Főpapnő beleönti a vizet az üstbe. A witchek közelebb mennek hozzá, a következő sorrendben: a
Hajadon, a Bölcs Asszony, a Főpap, a Szolgáló és a többiek. A Főpapnő meghinti őket vízzel. Őt végül a Főpap
hinti meg. Mindenki kört alkot, megfogják egymás kezét, az üst felé mennek és letérdelnek előtte, majd
belemártják összekulcsolt kezeiket a vízbe.
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A Boszorkányszombat

Arnold Crowther verse
Fordította: Saddie LaMort
Kép: Loius Boulanger: Witches' Sabbath (Metropolitan Museum, közkincs)
Jöjj ló, jöjj eb, béka ugorjon
Le az erdőből, által az úton
Át mezőn, árkokon, szökkenj a sáncra,
Menjünk az ünnepre, boszorkánytáncra
Hódok és nyestek, s kik éjjel bóklásznak,
Macskák, bőregerek, baglyok mókáznak,
Reppennek, másznak és kúsznak, sétálnak
Táncolnak, dalolnak, kacagnak, tréfálnak
Mindegy, hogy vastag, vagy lapos a tárca
Mind jönnek éjjel a boszorkánytáncra
Rózsák a kertből, és mohák és algák,
Hozzák a hölgyek s a konyhai szolgák
Mecénás szalad és kisinas fut
Fiatal, idős, és mind, aki tud
Alkonykor zsandár ma nem verhet láncra
Szaladnak éjjel a boszorkánytáncra
Körbe a tűz körül, mint ki megkergült,
Sikkant és ordít és fordul és perdül
Szabadon szökken mind, üvöltve táncol
Az éjben a testük is izzadtan lángol
Jobb ez, mint bármilyen világi álca,
Szaladj hát, jöjj el a boszorkánytáncra
Halvány hold fényében hajnalig ropják
Mikor is ásítva, ordítva mondják
Arcukat nagy vigyor gyűri be ráncba,
De jó, hogy eljöttünk boszorkánytáncra!

*****

Szeretnénk köszönetet mondani a Fenix Flames kiadónak amiért engedélyezték a fenti két részlet lefordítását.
A könyv eredeti, angol nyelven megvásárolható a Fenix Flame honlapján: www.fenixflames.co.uk
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Nyárközép, avagy nyári napforduló
Írta és kép: Saddie LaMort

Akik olvassák ünnepeinket bemutató sorozatunkat
már tudják, ismét egy napünnephez érkeztünk, mely nem
tartozik szervesen az ünnepkörünkhöz, hiszen a druidáktól
emelte át vallásunk alapítója. Ettől függetlenül természetesen
van számunkra is üzenete.
Gardner például megjegyzi, hogy ezen a napon
Stonehenge-ben a Hele-kő árnyéka behatol a patkó alakban
lerakott kövek által szimbolizált női nemi szervbe, ezzel
biztosítva a termékenységet még egy évre. Beszél még a „Nagy
vadászatról” (Wild Hunt) is, mely Skandináviában, és teuton
területeken elterjedt néphit – a nap-éj egyenlőségekkor és
napfordulókkor Woden és kísérete kilovagol, s ha esőzés,
villámlás kíséri, bőséges lesz a következő negyedév. Mint
látható tehát, a központi téma a Nap és a termékenység
kapcsolata.
Kicsit furcsának tűnhet, hiszen az Agancsos Isten
nem Napisten, és nincs közvetlen kapcsolata a Nappal –
viszont az Istennőhöz hasonlóan ő is a határok őre. Hozzá
tartozik az elválasztás és a döntések – az ő energiája az, mely eldönti, hogy egy lehullott makkból tölgyfa lesze, állateledel, vagy elpusztulva táplálék a fának. Ő választja el a világosat a sötéttől is, tehát, bár nem Nap-, de
mindenképp Fényisten. Így pedig már érthető, hogyan kerül a Wicca ritualitásba ezen téma.
Az ünnep jelentős eszköze a fallikus alakú varázseszköz (bot, seprű, lándzsa) használata, mely a fény
sugarait hivatott szimbolizálni, amik megtermékenyítik a Természetet. Ennek belemerítése az Üstbe
egyértelműen idézi azon közismert rituális tettet a Sütemény és Bor rítusában, mikor az Athame került a
Kehelybe. Azokban, akik jobban odafigyelnek, azonnal felmerülhet, miért a tüzet jelképező bot, s nem a levegő
jellegű kard / Athame van belemerítve az üstbe?
Erre a válasz, hogy itt egyértelműen Thelemita hatás áll a háttérben – a Gnosztikus Misén, melynek
szövegét Gardner oly sokszor használta, a Pap kezében lándzsa van, s azt meríti a kehelybe, hegyén a
Fenysütemény particulájával. Gardner ezen gyakorlatot alakította át. Itt a rítus során fallikus eszköz kerül az
üstbe, mely első sorban fából van, de a lándzsa esetében nem felejthetjük el, hogy két részből áll (ahogy
egyébként az Athame is). A bot tüzes, és a lándzsahegy levegős mivolta egységet alkot, mely a férfias
elemeket, s ezáltal a férfierőt jelképezi; igaz ugyanez az Athaméra is, melynek nyele fából van. Ezért van,
hogy bár az Athame alapvetően a Levegő elemhez tartozik, az Eucharisztia során átlényegül; a szakrális
szexualitás kapcsolata a termékenység-varázslással pedig magától értetődő.
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Görög-egyiptomi varázstekercsek fordítása
- 4. rész Fordította: Saddie LaMort
Képek: British Museum, közkincs

PGM I. 247/262
Kipróbált láthatatlansági varázslat: Nagyszerű munka. Vedd egy majom, vagy holttest szemét, mely
erőszakos halált halt, és egy bazsarózsát. Dörzsöld be őket liliom olajával, és ahogy jobbról balra dörzsölöd,
mondd a varázslatot, ahogy itt áll: „ANUBIS vagyok, OSIR-PHRE (1) vagyok, OSOT SORONOUIER vagyok,
OSIRIS vagyok, kit SET elpusztított. Emelkedj fel, mélységi démon, IŌ PAKERBĒTH IŌ APOMPS; bármit, mit
én, NN, parancsolok neked, légy engedelmes nekem.”
És ha láthatatlanná kívánsz válni, dörzsöld be csak az arcodat a keverékkel, és láthatatlan leszel, ameddig
csak kívánod. És ha ismét láthatóvá vágysz válni, indulj nyugatról keletre és mondd ezen nevet, és
nyilvánvaló és látható leszel mindenki számára.
A név ez: „MARMARIAŌTH MARMARIPHEGGĒ, tégy engem, NN-t, láthatóvá minden ember számára ezen a
napon, azonnal, azonnal, gyorsan, gyorsan.” Ez nagyon jól működik.
(1) Ez Ozirisz-Ré
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PGM I 262-347
Apollói (1) invokáció: végy egy hét levelű babérágat és fogd a jobb kezedbe, ahogy megidézed a
menyei isteneket és mélységi démonokat. Írd a babérágra a megváltásért a hét (2) jelet.
Ezek a jelek:

Az első jelet az első levélre, a másodikat ismét ugyanúgy a másodikra, míg a hét jel párba nem áll a
hét levéllel. De légy óvatos, hogy el ne véssz egy levelet, és ne tégy kárt magadban. Mert ez a test legnagyobb
őrző bűbája, mely által minden uralom alá kerül, és tengerek és kövek remegnek, és démonok kerülik a jelek
azon mágikus hatalmát, melyekhez hozzá fogsz jutni. Mert ez a leghatalmasabb védelmi bűbáj a rítushoz, így
ne félj semmitől.
Most ez itt a rítus: Fogj egy lámpát, mely nem lett vörösre színezve, lásd el vászonanyaggal, és
rózsaolajjal, vagy nárdusolajjal, és öltözz prófétához illő ruhába, és fogj ébenfa botot bal kezedbe, és a
védővarázslatot a jobba. De tartsd készenlétben egy farkas fejét, hogy a lámpát a farkasfejre tudd tenni, és
égetetlen agyagból oltárat tudj készíteni a fej és a lámpa közelében, hogy áldozni tudj rajta az istennek. És az
isteni szellem azonnal belép.
Az égőáldozat egy farkas szeme, stóraxgyanta, kasszia, balzsamgyanta, és bármi, mely a fűszerek közt
értékes, és önts áldozatot borból és mézből és tejből és esővízből, és készíts hét lapos süteményt és hét kerek
süteményt.
Ezeket egészen a lámpa közelében fogod elkészíteni, az öltözetedben és tartózkodva minden
tisztátalan dologtól és a hal fogyasztásától és a szexuális közösüléstől, hogy az istent a legnagyobb vágyban
hozhasd magadhoz (3).
Most ezek a nevek melyeket a vászonra fogsz írni és amit kanócként helyezel a lámpába, mely nem
lett
vörösre
festve:
„ABERAMENTHŌOULERTHEXANAXETHRENLYOŌTHNEMARAIBAI
(4)
AEMINNAEBARŌTHERRETHŌRABEANNIMEA(5)”. Ha a fentebb kiszabott utasításokat mind elvégezted, hívd
az istent ezzel a verssel:
"Ó nagy Apolló jöjj, hozd nótád (6)
Kérdéseimre a válaszod add nekem, mester
Hagyd el Parnasszust és Delphoinak jó Pythiáit
Ahogy papi ajkam a szent szavakat most kiejti
Első angyala az istennek, nagy Zeusz, IAŌ
És te Mikael, ki a mennyeknek boltjait őrzöd
Hívlak, és téged is, GABRIĒL angyal.
Le az Olimposzról ABRASAX, kit a hajnal
Fénye vidít, jöjj te is ki alkonyig látja
Hajnaltól a napot ó, ADONAI, világ atyja
A természet mind retteg téged, ó isten, PAKERBĒTH
Sürgetlek, isteni forrás, amely az Olymposz
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Sürgetlek, isteni jelzés, amely a látomás
Sürgetem jobbod, amelyet a Föld felett tartasz
Sürgetem isteni tálad, mely bőséget tárol
Sürgetem az örök istent, a minden AIŌNját
Sürgetem Természet bőségét, ó ADŌNAIOS
Sürgetem nyugvó és felkelő jó ELŌAIOS-t
Sürgetem mindezen jótét és szent nevek hangját
Küldjétek el nekem isteni szellemet és az
Teljesítse be mire szívem, s lelkem most vágyik.
Halld, ó te szent, ki a mennyeknek országát és a
Földet, a Káoszt is mind te uralod és Hádészt,
(hol emberek démonja jár, ki a fényt egyszer látta)
Küldd ezt a démont, a szent dalaimra mint választ
Ki az éjben mozdul, mint azt hatalmad elrendelte
Akinek sátorából ez jő, és mondja el nékem
Mindazt, mit elmém csak felfogni, gondolni képes
Küldd el hozzám kegyesen, gyengéden, barátsággal
Gondolata se legyen mellyel ártana nékem
És haragod ne forduljon a szent dalom ellen
Óvjad a testem, hogy épen találja a fényed
Mert te vezetted az embert ezen dolgok titkára
Hogy megtanulják. Most így szólítlak téged néven,
Mely számában a Moirai-jal magával egyenlő.
ACHAIPHŌTHŌTHŌAIĒIAĒIA AIĒAIĒIAŌTHŌTHŌPHIACHA (7)"
És mikor megérkezik, kérdezd meg, amiről kívánod, a prófétálás művészetéről, az epikus versekkel
való divinációról, az álmok küldéséről, az álmokban jóslatok megkapásáról, az álmok értelmezéséről,
betegségek okozásáról, mindenről, mely a mágikus tudás része.
Teríts le egy trónt és egy heverőt lenvászon anyaggal, de maradj állva, míg áldozol a fent említett égő
áldozattal. És a kérdések után, ha el kívánod engedni az istent, vedd át az ébenfa botot, melyet a balodban
tartottál, a jobb kezedbe; és oltsd ki az égő lámpást; és használd ugyanazon égőáldozatot, míg ezt mondod
(8):
"Légy kegyes hozzám ó nagyszerű ősi nagy isten,
Elsőnek megszületett, ki magát teremtette
Sürgetem a semmi elsőnek felfénylő lángját
Sürgetem hatalmad, mely minden másnál is nagyobb
Sürgetem őt, ki még Hadésznak főldjén is pusztít
Hogy távozz el tőlem, térj most vissza a hajódhoz,
És sose bánts, hanem légy velem mindörök kedves."
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(1) Ezen lámpajóslás Apolló isten nevét viseli. Bár felettébb szinkretikus jellegű, rengeteg párhuzamot
találhatunk Apolló kultuszának gyakorlataival.
(2) A papiruszon nyolc jel található.
(3) A Pythiáknak Apollóval való feltételezett szexuális kapcsolatáról több korabeli író is megemlékezik.
(4) A mágikus szavak az Aberametho névvel kezdődnek
(5) Ezt palindromként kell olvasni
(6) A vers eredetije többször megtört daktilikus hexametereket tartalmaz, az első sora jambikus pentameter,
mely feltehetőleg egy hosszabb himnuszból maradt fenn.
(7)Ezt palindromként kell olvasni. A THŌTHŌ kifejezés, mely kétszer is megtalálható, annyit tesz, Thoth, a
hatalmas.
(8) Az itteni daktilikus hexameterek a fentebbi görög verssel ellentétben egyiptomi jelleget mutatnak, a
Napisten önteremtésére, regenerálódására és bárkában való útjára utalnak.
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